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Засiдаll1,1я НаI,ля.цовоТ рацlt

КЦIОНЕРНОГО ТОВАРиСТвА (ЗдкритиЙ нЕдивЕ рсиФIковлний вЕнчурний
корпорАти в ни Й ш вЕстицlЙниЙ Фонд (А ктив кА пlтАл)>
(iленr,ифiкацiiilrлlii Ko;ц зR €ДРПОУ: ;133б6437)

м- Киiв

i7 липкя 2020 poKv

ПprrcTтlli: Ч.,lеltrt Нit1.1lяловоТ palrl АКЩ[оНЕРНоГо

ТоВАРиСТВА (здкРиТиЙ нЕДиВЕРсиФIкоВАниЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВниЙ lНВЕСТиЦlЙниЙ Фоtц (Актив кАпIтАл>

(l1.1"tiu,li

- ToBitpllc,lвo):

Г0.,l0вit Наl,.,tяJовоi l)a,:lll - Ma;r,1,1l;rocяll Apr,1,;l Apr,l,ptrBlt.l.
Секtrlе,гар Наl,.llя,,lово[ pa.,lll * Терехов 11,o;l Bo.,to.,tlllrltpol}1.1tl.
Ч.llсlr Наr.,lrl.rц6;16i ;1:цдлl - Bacl1,1bclr Cepl iii дllar0.1lit'.iolrl1.1.

Miclre llpoвe,ileнHrl }асi,.lаIlltя: 0l03()" lt. KtriB. BуJ. Леонтовича. бчд,

7,

Щаr,а rl;lове,цення rасi,цаrrня: l 7.()7.2020 р

Час tl;loBe,Iellltя }ilci,llitrlrlя:

l():()()

* l0:З()

Поряiок iеннuй:

l.

ПРО ПРИЙняття Рiшення про прове_lення позаltергових Заrа.ltьних зборiвТовариства Til визначеннядilти та rriсця

ix прове:сння.

2. Про при:lна.iеннJI ресстрацiйноi Kolrticii.
з. Про затвсрлження дати ск-iIадання псрслiку

t,.tаскикiв Товариства, якi rIають право на ytt;lсть у позtlчергових
Зага;rьних зборах Товариства.
:l. ПРО ВИ'tначення ОСОби. якiй Jорr,часться ,lдiйсненRя персона.-Iьноrо повiJоr,lленн.tt \r;l1a""n'" про проведення
по,]ачергових Загальних,lборiв },.t?tсникiв,
_5. Про затвер:r*iсння порядкt, дснного по,tачсрговиs Загальних зборiв Товариства.

По tte;lluolr\, tlll1,all1ll() ]lopя,llк\,,]lcllllol():
(.':t7'хц;lu' Голов1' Наглядовоi
ра:и Мартиросяна ApTrpa Артl,ровича. якrtй повiдоr,tив" що вiдповiдно до Закон\, Украiни
<ПРО iНСТИТt'ТИ СпiльнОгО iHBccTvBaHHrl)) та Статr,тr,Товариства при,}наtl:lються по,}iltlерговi ,lага,,lьнi збори Товариства
(Даlri - ЗбОРи)" Ttl ,}апропонyвав провести Збори <().{> серпня 202() poKl, о l() год ()() хв ,и адресою: l.r. Киiв. вул. Леонтови.tа,
бr,д. 7.

Го"tосу^всt:tu:

(,ta) - одноголосно Bci Члени Наглядовоi Ради.
(протtt) - Herlac" (\.триl\tались) - Hc]\,lac.
Pl шення прийнято односта йно.
Rupitltu;tu:
ПРОвеСти пОзачерговi Ъгальнi збори Товариства <<0rl> серпllr! 2020 року*
Леонтовича. бl,д. Z.

о l0

год ()() хв за адрссою: м. КиТв.

Br.ll.

По :t;rугопlу llllTaI|IIK) поря;Ilt1' .цсIIrl01,0:
(-'.,t1,.уцlц, Головr, Наг,rяJовоi

ра:н Товариства МартlФосян ApTvpa Артчровича. якиii запропон\,вав .lля peccTpauii
t,.tltсникiв на позачсргових з?lгальних зборах ),.tltсникiв при,]нilчити рссстрачiйнr, коьriсiю в ск,rадi l (oc)Hici.) особи _
Терехова lгоря Во.ло.rи}rировиtlа
.

ГО.'tllс1,6ц;lц,
(за))

- одноголосно Bci

(проти) *

неNIа€.

Чj,Iени Наг.-lядовоi Ради:
(\,три]\IzlJись) - Hcr,ta€.

Рiшення прийнято одностайно.
I}uрituuлu:
ПРиЗначити ресстраuiЙнr, кол,riсiю в сьтадi

l

(or)Hlc:,i)

особи

* Терехова

[rоря ВололиNlирови\tа

.

По,гllеr,ьошtч lIll,|,illlnlo lIо|)яjtку,lеrIllоI,о:

C.,lyxarrr: Головv Наг:rядовоi ради МартЛlросяна Дртl,ра Дрц,ровича. який запроПон\,ваВ ви,]наttити дац, складання
ПеРС"'liКr" 1'чаСникiв ФонJr. якi uають прilво на \пtilсть \, позачергових Загальни.х Зборах Фондr, _ 29 ;rllпlIяt 2020
року.

Го,ittлс1,111уlц,

(зil) * одного"lосно Bci Члени Наг.lrядовоi Ради:
(проти))

-

неýtа€: (\,тримались)) - нсN{ас.

Рiшсння прийнято одностайно.
Ilupituu;tu:
Ви,]на,tитИ дату сrс,.lадаНня пере.liкl' ),.tilсниItiВ Фоtцу. якi л.tаютЬ право на \,частЬ Y по,]ачергоВих Загальних зборах Фондч
* 29.,lлrllня 2020
1loKy,

[Io че,гве;lrr)ýl\,

l l l{) llol)яllK),,,lcll ll()1,o:
Наг.:llttовоi рали Товаристtsа Мартиросяrr Артl,ра Арцровича" який ,lапропон!,вав дор\,чити ,lдiйснення
персона.ilьного повiдолt,rсння \,tltlcHиl(iB прtl провсдсння позаllсргових,]itгальниlt зборiв.rлснч I-{аглядовоi'ради - Васильсв\'
Ссргirо Анаr,о.riйовичr,
l

llt,|,a]l

С';t.,1,уlц,ч, Г't).llовl,

Го:ttлс|,0tutu:

(,}а) - одного.:Iосно Bci t{лсни I-1аглядовоI Ради;
(ПРОти)) - HeNlac; ((\rгриrtапись) - Kc}lzlc.

Рirцсння прийнято одностаiiн0,

Ilupituu:tu:

,t:iйснсння псрсонil.1ьноt о повi]оrI.rсння t,.titcHиKiB пl)о Ill)овс_lсtlня rlо,}ilчсргови\
* Васильсвr, Сергtrо Анаr,о;riйовичl,,

Дор),.rити
[-Iаглядовоi ради

,}аri}_:Iьних ,tборiв .t.rcttr

По ll'яr,огlч Ittl,I,aHHlo lloprl,]lкy jleнHol,o:
С',l.чхалч: Голов1, НаглrIдовоi рали ToBapl{cTBa Мартиросян Арц,ра Артчровича. який повiдоьIив.

цо вiдповiдно до Закону
Украittи <Про iнститr,ти спi.rьного iнвсстr,ван}lя)) Til (]татутr,Товарисr,ва. до:}агчlльни\:lборiвта,lilпропон\'в:tв вклюrIити
.1о порядк_\, .Iснного Зборiв насп,пнi пита}lня.

l.

2.

Гlорялок денний,

l9p до Договорv про ),прав;riння
з TОtsАРИСl'ВОМ .} ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIlОВlДАЛЬНlСТЮ кКОМIlАНIЯ З
УГIРДВЛIННЯ АКТИRАМИ кЛЬВlI] КЕПIТАЛ) (код СДРГlОУ-ll.]ll()2l). v зв'я,]lý-,l його розiрванняiu,га

I-lpo укладення договOр\ про внссенкя ,lлtiн до /1оговорr,Ngl-КIФ Bi.r 2(1,1l 2()

аIýиваI,tи. \,кJаJсного

затвердх(сння вицlсl}азна!lсн()го договоl)\, rIро внсссн ня,lпt i н.
Про чtсlадання [оговор1, про управлittкя активалtи корпоративного iнвестицiйного thонду

,l l'ОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТК) (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АI(ТИВАМИ (КОНСТАНТА BEHIIYP

IHBECl')) (Код еДРПОУ:4lЗl42З,i),t,а затtsсрдження зазна(tеного !,оговорt,,
ГОлоq,6рlц,
(]il))

t{лсrtи 1-Iаг,lrядовоi Ради:
нс]\1ас. (\,три1,1ались)) - Hci\ta(],

- одного"лосно Bci

(проти)

-

Рiшсння прийнято о:tностайно,
Ilupiutu.,tu:

Затвер.лити порядок дснний поl}i-lttергових Загальних ,lборiв '[овариства. ,запропонований Го.;lовою Наглядовоi

Ра.лиТоваристваМартщrосяноNlАрп,ро;r,rАр,гlрови.Iеьr.,

Пl!ПИСИ:
Го.llоlrа Har,. rя,кlвоТ pa]lll
Ma1l rlrllосяll A;t,1,1,p Apтr,poBl1.1

ffi,,W

